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Studie prezentuje zkušenosti slovenské veřejnosti s různými projevy extremismu a s tím související 

postoje občanů k tomuto jistě aktuálnímu fenoménu dnešní moderní společnosti. Extremismus patří 

bezpochyby k řadě sociálních jevů, se kterými se musí každá společnost jistým způsobem vyrovnávat. 

Jedná se o téma interdisciplinární, jemuž je nutné věnovat zvýšenou pozornost a jeho výskyt napříč 

společností nepodceňovat. 

V úvodu studie je vymezen problém extrémismu jako fenomén, jež má sociální, právní, politické, 

psychologické, filozofické či kriminologické souvislosti, které autorka v příspěvku následně 

pregnantně vystihla a problém extremismu tak prezentovala v širších souvislostech. Na teoretický 

úvod příspěvku navazuje prezentace dílčích výsledků vědecko-výzkumného úkolu, který byl 

realizován na Akadémii Policajného zboru v Bratislavě. Interpretace dílčích výsledků výzkumu je dle 

mého názoru provedena velice zdařile a též zvolenou metodologickou strategii lze považovat za 

odpovídající s ohledem na zkoumanou problematiku. Výsledky výzkumu jsou prezentovány 

srozumitelným způsobem v širších kontextech spolupracujících disciplín.  

Studie je určena všem, kteří se v rámci své profese setkávají s problémem extrémismu. Kvalitně 

zpracované téma si jistě najde čtenáře nejen mezi policisty, státními, zástupci, soudci, sociálními 

pracovníky, kurátory, metodiky prevence, pedagogickými pracovníky ale i mezi dalšími zájemci o tuto 

problematiku, studenty nevyjímaje. 

V závěru studie je zdůrazněna poměrně vysoká citlivost k extrémismu jakožto fenoménu dnešní 

společnosti ze strany široké veřejnosti a taktéž je poukazováno na jisté „rezervy“ v rámci realizace 

kontrolních mechanismů tohoto jevu ze strany kompetentních subjektů. Tato témata jsou jistě 

vhodným námětem pro další práci odborníků zabývajících se daným jevem a taktéž pro širokou 

diskusi napříč odbornou veřejností.  

Posuzovaný text splňuje všechna kritéria vědecké studie a doporučuji jej k publikování v plném 

rozsahu recenzovaného textu bez připomínek. Téma extrémismu a postojů veřejnosti k němu je 

natolik aktuální, že jeho zařazení do odborného časopisu „Bezpečnostní sbory“ je určitě na místě.  
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